
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 01 DE JUNHO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a Moção apresentada pelos Vereadores da 

CDU e referente a “A Escola Pública, Gratuita, Universal, Inclusiva e de Qualidade é um Direito de 

todos os Cidadãos e uma Obrigação do Estado Português” - Moção  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou alterar a denominação social da Escola Intercultural das 

Profissões e do Desporto da Amadora, E.M., para AMADORA INOVATION, E.M., Unipessoal, Lda., 

bem como submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o projeto de alteração do estatutos da 

referida empresa municipal – Escola Intercultural das Profissões e do Desporto d a Amadora, E.M  

- Alteração da denominação social e Projeto de Esta tutos. 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora designados os seus representantes, a integrar a 

Assembleia Geral e a Gerência da AMADORA INOVATION, E.M., Unipessoal, Lda. – AMADORA 

INOVATION, E.M., Unipessoal, Lda. - Designação de R epresentantes 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato praticado pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e 

através do qual aprovou a 4ª alteração ao Orçamento de 2016 – SIMAS – Alteração Orçamento 2016 

- Ratificação 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura de dois procedimentos concursais para a 

contratação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um 

técnico superior na área da engenharia e em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, 

de um assistente operacional, na área de atendimento telefónico – Procedimentos Concursais - 

Abertura 

 

No âmbito do procedimento concursal de recrutamento para o cargo dirigente de Comandante do 

Serviço da Polícia Municipal, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter â 

Assembleia Municipal, a composição do júri do referido procedimento, para competente aprovação  - 

Composição do Júri do Procedimento Concursal  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba para a entidade parceira, 

decorrente da integração no Projeto Arrival Cities – Transferência de Verba 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura de concurso público para a prestação de 

serviços de luminotecnia, sonoplastia, multimédia, maquinaria de cena e manutenção de equipamentos 

nos Recreios da Amadora, as suas peças concursais, a composição do júri, bem como a delegação de 

competências naquele, para a realização de audiências prévias e para a prestação de esclarecimentos 

– Procedimento Concursal – Abertura 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal, a 1º revisão às Grandes 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento 

de 2016, para competente aprovação - Grandes Opções do Plano (PPI e PAM) e Orçamento de 

2016 – 1ª Revisão 

 

 



 

 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 5ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

(Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de 2016 - Grandes 

Opções do Plano (PPI e PAM) e Orçamento de 2016 – 5 ª Modificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter a 5ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

(Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de 2016 – Anos 

Seguintes, à Assembleia Municipal, para sua aprovação - Grandes Opções do Plano (PPI e PAM)  e 

Orçamento de 2016 -5ª Modificação – Anos Seguintes 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura de concurso público, para o fornecimento 

de manuais escolares para os alunos do 2º+, 3º e 4º ano de escolaridade do 1º ciclo do ensino básico 

da rede pública do concelho da Amadora, ano letivo 2016/2017, as peças concursais, a composição do 

júri, bem como a delegação de competências naquele, para a realização de audiências prévias e 

prestação de esclarecimentos – Procedimento Concursal – Abertura 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência da 2ª e última tranche de verbas, a atribuir 

às IPSS gestoras das creches municipais – Transferência de Verba 


